ကေပါင်းစုံပါဝင်ေသာ အမျးသားအာဟာရဖွ
ိ
ံဖိးမဆိုင်ရာ ငါးှစ်စီမံကိန်း
အသိေပးညိင်းေဆွးေွးပွဲအခမ်းအနားတွင်
ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ေဒါက်တာြမင့်ေထွး ေြပာကားခဲ့သည့်မိန် ခွန်း
ုံးအမှတ်(၄)၊ ေနြပည်ေတာ်


၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ (၇)ရက်

ဒီေန ကေတာ့ ေတာ်ေတာ်အေရးကီးတဲ့ ေန တစ်ေန ြဖစ်သလို ဆရာတိုေြပာတဲ့အတိုင်း Multisectoral National Plan of Action on Nutrition ကိုအသိေပးတဲ့ေဆွးေွးပွဲ ြဖစ်ပါတယ်။
ကန်ေတာ်တိုိုင်ငံအတွက် အလွန်လည်းအေရးကီးပါတယ်။ ဒီမှာြပန်ကည့်လိုက်ရင် ဘယ်လို
စပီးြဖစ်သလဲဆိုေတာ့ ၂၀၁၇ ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၂၅)ရက်မှာ ပခုကမိကို ိုင်ငံေတာ်၏
အတိုင်ပင်ခံပုဂိလ်သွားတုန်းက အမျးသားအာဟာရဖွ
ိ
ံဖိးမမဟာဗျဟာနဲ ပတ်သက်ပီး ဝန်ကီး
ဌာနေတွ ညိင်းေဆွးေွးတဲ့ပဲမ
ွ ှာ ကျန်းမာေရးှင့်အားကစားဝန်ကီးဌာနမှ ဝန်ကီး၊ ပညာေရး
ဝန်ကီး၊

စိုက်ပျ ိးေရး၊

ေမွးြမေရးှင့်

ဆည်ေြမာင်းဝန်ကီးဌာနမှ

ဝန်ကီး၊

လူမဝန်ထမ်း၊

ကယ်ဆယ်ေရးှင့် ြပန်လည်ေနရာချထားေရးဝန်ကီးဌာနမှ ဝန်ကီးေတွပါဝင် ကပီး အဲဒီပွဲမှာ
ိုင်ငံေတာ်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂိလ်က မိန် ခွန်းေြပာပါတယ်။


ိုင်ငံေတာ်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂိလ်က
တိုးတက်မဟ
 ာ

မိန် ခွန်းေြပာတဲ့အခါမှာ

ိုင်ငံရဲတိုးတက်ဖွံဖိးမအတွက်

ပထမတစ်ချက်

အာဟာရဖွံဖိး

အလွန်အေရးကီးတဲ့ကတစ်ခုမှာ

ပါဝင်

ေကာင်းှင့် ဒုတိယအချက်က ဒီအာဟာရဖွံဖိးတိုးတက်မလ
 ုပ်ငန်းကို လုပ်မယ်ဆိုရင် ကျန်းမာေရး
ှင့်အားကစားဝန်ကီးဌာနက အဓိကတာဝန်ယူပီးေတာ့လုပရ
် မယ်လို ေြပာပါတယ်။ တတိယ
အချက်က ဒီလိုလုပ်တဲ့အခါမှာ ြပည်သူေတွရဲအသံကို နားေထာင်ရန်လိုပီး ြပည်သူ အသံဆိုတာ
ဥပမာ- ကရင်ြပည်နယ်မှာဆိုရင် ကရင်ြပည်နယ်လူထုရဲအသံ၊ ကချင်ြပည်နယ်မှာဆိုရင် ကချင်
ြပည်နယ်လူထုရဲအသံ၊ ဧရာဝတီတုင
ိ ်းေဒသကီးမှာဆိုရင် ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီးမှာရှိတဲ့ ြပည်သူ
လူထုရဲအသံကို နားေထာင်ရပါမယ်၊ ဘာလိုလဲဆိုရင် တိုင်းေဒသကီးနဲ ြပည်နယ်တစ်ခုမှာ အာဟာရ
ဖွံဖိးမအေြခအေန (situation of nutrition) က မတူတဲ့အြပင် ဓေလ့ထုံးစံ (custom)၊ ယဉ်ေကျး
မ (culture)၊ Health Literacy Level, nutrition perspective က လုံးဝမတူပါဘူး။


အဲဒီေတာ့ ရန်ကုန်ကလူေတွရဲ အသံကိုနားေထာင်ပီးေတာ့ ကရင်ြပည်နယ်မှာ သွားလုပ်လိုမရဘဲ
ကရင်ြပည်နယ်မှာ လုပ်မယ်ဆိုရင် ကရင်ြပည်နယ်မှာရှိတဲ့ ြပည်သူေတွရဲအသံကို နားေထာင်ရ
မှာြဖစ်တဲ့အတွက် လူမေရးဝန်ကီးေတွရဲ အခန်းကက အလွန်အေရးကီးပါတယ်။ ဒီေဆွးေွး

ပွဲ ပီးသွားရင်

ဆက်ပီးေတာ့

တိုင်းေဒသကီးနဲ ြပည်နယ်မှာ

ဦးေဆာင်လုပ်ရမယ့်သူများဟာ

လူမေရးဝန်ကီးများ ြဖစ်ပါတယ်။ တိုင်းေဒသကီးနဲ ြပည်နယ်မှာရှိတဲ့ ဌာနဆိုင်ရာအကီးအကဲ၊
ကျန်းမာေရးမှာဆို State and Regional Health Director ေတွရှိမယ်၊ စိုက်ပျ ိးေရးရှိမယ်၊
ပညာေရးရှိမယ်၊ လူမဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ေရးှင့် ြပန်လည်ေနရာချထားေရးရှိပါမယ်၊ ဆက်လက်
လုပ်မယ့်လုပ်ငန်းေတွ အကုန်လုံးကိုေတာ့ လူမေရးဝန်ကီးများက ချတ်
ိ ဆက်ေဆာင်ရက်လုပ်
ေပးဖို၊ ေခါင်းေဆာင်ဖို၊ လမ်းန်မလုပ်ဖိုလိုပါတယ်။ ဒီလူမေရးဝန်ကီးေတွကို လမ်းန်မ
ေပးလိုရေအာင်

ကန်ေတာ်တိုဗဟိုမှာရှိတဲ့

ကျန်းမာေရးှင့်အားကစားဝန်ကီးဌာနမှာရှိတဲ့

technical unit က တစ်ချန်ိ လုံး information ေပးေနပါတယ်။ ေပးတဲ့အခါမှာ ကန်ေတာ်တစ်ခုပဲ
request လုပ်ချင်တာက လူမေရးဝန်ကီးများကလည်း email ကိုသုံးေစချင်ပါတယ်။ ကန်ေတာ်
တိုက စာနဲ လည်းပိုမယ်၊ email နဲ အရင်ပိုချင်ပါတယ်။ လူမေရးဝန်ကီးေတွ သိမှသာ မှန်ကန်တဲ့
လမ်းန်မကို ေပးလိုရမှာ ြဖစ်ပါတယ်။ မဟုတရ
် င် ဘာမှမသိဘဲ လုပ်လိုမရပါဘူး။


လူမေရးဝန်ကီးထဲမှာ ဆရာဝန်ြဖစ်တဲ့ လူမေရးဝန်ကီးေတွကေတာ့ နည်းနည်းလွယ်ပါတယ်။
ဆရာဝန်မဟုတ်တဲ့ လူမေ
 ရးဝန်ကီးေတွလည်း သိဖိုလိုပါတယ်။ ဆရာဝန်မဟုတ်တဲ့ လူမေရး
ဝန်ကီးက သူတိုစဉ်းစားပုံစဉ်းစားနည်းက တစ်ဖက်ကစဉ်းစားတယ်၊ ကန်ေတာ်တို ဆရာဝန်
ေတွက ဒါပဲစဉ်းစားတယ်၊ မရဘူး၊ အြခားဘက်က ပိုစဉ်းစားရပါမယ်၊ ဘာလိုလဲဆိုရင် nutrition
ဟာ ကျန်းမာေရးတစ်ခုတည်းနဲ သက်ဆိုင်တာ မဟုတ်ပါဘူး။ other perspective ေတွြဖစ်တဲ့
စီးပွားေရး၊ လူမေရး၊ ဓေလ့ထုံးစံ၊ ယဉ်ေကျးမကအစ စဉ်းစားရတဲ့အတွက် ဆရာဝန်မဟုတ်တဲ့
လူမေရးဝန်ကီးေတွရဲ အခန်းကကလည်း အထူးအေရးကီးတယ်ဆိုတာ ေြပာချင်ပါတယ်။



ကန်ေတာ်တို nutrition program ကိုကည့်မယ်ဆိုရင် different perspective က ကည့်ရမယ်၊
different angle ကည့်ရမယ်၊ compare to different things မေန ကပဲ ကန်ေတာ်တိုက
nationwide micronutrient and food consumption survey ရဲ findings ေတွ ရပါပီ။
"ဒီတစ်ခုတည်းကိုပဲ အေသမှတ်လိုေတာ့မရဘူး။ ဘာကိုြပန်ကည့်ရမလဲဆိုေတာ့ Unicef က
လုပ်ထားတာ (၂)ခါရှိပါပီ၊ Multiple Indicators, Cluster Survey ှစ်နည်းနည်းကာေသာ်
လည်း still relevant ြဖစ်မယ်၊ ဒါ့အြပင် ကန်ေတာ်တို ေဆးသုေတသနက လုပ်ထားတဲ့
nutrition နဲ ပတ်သက်တဲ့ သုေတသနေတွရှိချက်ေတွ အများကီးရှိပါတယ်။ အဲဒီဟာေတွကို
ကည့်ပီးမှ ကန်ေတာ်တိုသုေတသနမှာေတာ့ triangulation ေပါ့၊ Triangulation of data
ဒါကိုကည့်ပီးမှ

ဘာဆက်လုပ်ရမလဲသိပီး

လုပ်တဲ့အခါမှာ
2

ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီးမှာရှိတဲ့

သုေတသနေတွရှိချက်ဟာ သူ ေနရာေဒသအတွက် (80%) ကိုက်ညီရမှာြဖစ်ပီး ကျန်တ့ဟ
ဲ ာ
ကေတာ့ generalize လုပ်လိုရပါတယ်။


အဲဒါမျးကန်
ိ
ေတာ်တိုကည့်ပီး

လုပ်လိုရပါမယ်၊

မေန က

ိုင်ငံေတာ်၏အတိုင်ပင်ခံပဂ
ု ိလ်

ေြပာတာကို ဆက်ပီးေြပာတာပါ၊ ေနာက်ဆုံး ေရှလုပင
် န်းစဉ်ကို ေဆာင်ရက်တအ
ဲ့ ခါမှာ ဆက်စပ်
ဝန်ကီးေတွပါရမယ်၊ UN အဖွဲအစည်းေတွ အကုန်ပါရပါမယ်၊ INGO ေတွပါရမယ်၊ NGO၊ EHO၊
CBO ေတွအကုန်လုံးပါရပါမယ်၊ အဲဒါမှသာ ေအာင်ြမင်မှာြဖစ်ပါတယ်။


ဒီေနရာမှာတစ်ချက် ကန်ေတာ်တုစ
ိ ဉ်းစားရမှာ ဒီလိုအများကီးပါတဲ့အတွက် multi-stakeholder
ဘယ်သူက ဘာလုပ်မယ်၊ ဘယ် role မှာေပးမလဲ၊ ဘယ်ေနရာမှာဆိုတာ အလွန်အေရးကီး
သွားပါပီ၊ မဟုတရ
် င် အကုန်ပ်ယှက်ခတ်ပီးေတာ့ INGO (A) ကဒါလုပ်တယ်၊ (B) ကလည်း
ဒါလုပ်တယ်၊ တစ်ေနရာတည်းလုပ်တယ်ဆိုရင် အလကားပါပဲ၊ ဘယ်သူဘာလုပ်တယ်ဆိုတာက
ညိမှရမှာြဖစ်ပီး လူမေရးဝန်ကီးေတွက ညိင်းေပးရမှာြဖစ်ပါတယ်။



သူ တိုင်းေဒသကီး/ြပည်နယ်ေတွမှာ လူမေရးဝန်ကီးေတွက ကျန်းမာေရးေရာ၊ စိုက်ပျးေရးေရာ၊
ိ
လူ/ကယ်/ြပန်ေရာေခလိုက်ပီး သူ တိုင်းေဒသကီးနဲ ြပည်နယ်မှာလုပ်တဲ့ INGO/NGO ေတွ၊ CBO
ေတွ၊ CSO ေတွနဲ EHO ေတွကို အကုန်ေခပီး ကန်ေတာ်တိုမှာ ဒါရှိေနပီ၊ ဒီမှာဘယ် activity
ေတွရှိတယ်၊ ကန်ေတာ်တိုဘယ်လိုလုပ်မလဲ၊

ဒီမာှ ကည့်ရင်

ေနာက်ဆုံးမှာလည်း

activity

အားလုံးေပါင်း (၂၄)ခုေလာက်ရှိပါတယ်။ ဘယ်သူကဘာလုပ်မလဲဆိုတာ ေအးေအးေဆးေဆး
ညိင်းပါ၊ ညိင်းုံနဲ လည်း မပီးေသးဘဲ briefing ေပးပီးြပန် သွား၊ (၂)ပတ်ေလာက်ေနမှြပန်လာ
ဘယ်လိုလုပ်ကမလဲ၊ အဲဒီလိုလုပ်ဖုအ
ိ တွက်ဆိုရင် ကန်ေတာ်တို ဒီအစည်းအေဝးကီးကေန at
least we have to give some framework or roadmap အကမ်းေလးေတာ့ ေပးလိုက်ရ
ပါမယ်၊ မဟုတ်ရင် ကရင်ြပည်နယ်မှာ တစ်မျးလု
ိ ပ်ေနတယ်ေြပာလိုမရဘူး၊ we should be in
the same direction နဲ သွားရပါမယ်၊ အဲဒါအေရးကီးပါတယ်။ ိုင်ငံေတာ်၏အတိုင်ပင်ခံပဂ
ု ိလ်
ကလည်း ေြပာထားပါတယ်။


တစ်ချန်ိ တည်းမှာပဲ ိုင်ငံေတာ်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂိလ်ေြပာပီးတဲ့ ၂၀၁၇ ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၂၅)ရက်
ေန အဲဒီအချ ိန်ကတည်းကစပီး ကျန်းမာေရးှင့်အားကစားဝန်ကီးဌာန၊ ြပည်သူ ကျန်းမာေရး
ဦးစီးဌာနှင့် ကုသေရးဦးစီးဌာန၊ (national nutrition center) အကုန်လုံးက အလုပ်လုပေ
် န
ကပီြဖစ်ပီး လုပ်ေဆာင်ေနတာေတွကေတာ့ အများကီးပါ၊ ဒီအခမ်းအနားမှာ ေြပာရင်ေတာ့
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ပီးမှာမဟုတ်ပါဘူး၊ အဲဒီအေတာအတွင်းမှာလုပ်တဲ့အခါမှာ ကန်ေတာ်က အတွင်းေရးမှး၊ UN
အဖွဲအစည်းေတွရဲ အကူအညီနဲ လုပ်ပီး INGO အဖွဲေတွနဲ အကုန်လုံး လုပ်ေနကပါတယ်။


၂၀၁၈ ခုှစ်၊ ဇွန်လေလာက်မာှ ေတာ့ သမတုံးကို စာတင်ခဲ့ရာ ြမန်မာိုင်ငံအာဟာရဖွံဖိးမ
ြမင့်တင်ေရး

အမျးသားအဆင်
ိ
့ဦးေဆာင်မေကာ်မတီဆိုတဲ့

အဖွဲကီးတစ်ဖွဲကို

သမတုံးက

ဖွဲစည်းလိုက်ပီး အဲဒီမှာ ကန်ေတာ်က ဥက၊ အဖွဲဝင်ေတွကေတာ့ ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး(၃)ဦး
ပါပါတယ်။ Secretary ကေတာ့ ြပည်သူ ကျန်းမာေရးဦးစီးဌာနက န်ကားေရးမှးချပ်ဆိုပီး
အသင်းဖွဲ လိုက်ပါတယ်။ ၂၀၁၈ ခုှစ်၊ ိုဝင်ဘာလမှာ ဒီေကာ်မတီရဲ ပထမအစည်းအေဝးပွဲကို
ရန်ကုန်မှာ ကျင်းပတဲ့အခါ လူဦးေရ (၁၀၀) ေကျာ်၊ UN နဲ development partners က (၄၀)
ေလာက်၊ USAID, WHO, Unicef, UN FAO, World Food Program အဖွဲအစည်းေတွ
အများကီးတက်ပီး ကန်ေတာ်တိုဘက်ကလည်း ဌာနေပါင်းစုံ (၆၀) ေလာက်တက်ပါတယ်၊ အဲဒီ
report ေတွလည်း ရှိပါတယ်။


တကယ့်တကယ်ေတာ့ ကန်ေတာ်တိုအေနနဲ ဒီ report ကို ြဖန် ေဝသင့်ပါတယ်။ ဒီမှာဆိုရင်
ကန်ေတာ်တို register လုပ်တဲ့အခါမှာ e-mail ေတွပါတဲ့အတွက် e-mail attached file ေတွ
ြဖန် သင့်ပါတယ်။ ိုဝင်ဘာလမှာထုတ်တဲ့ report မှာ ကျန်းမာေရးှင့်အားကစားဝန်ကီးက
ဘာေြပာသွားလဲ၊ ပညာေရးဝန်ကီးက ဘာေြပာသွားလဲ၊ လူမဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ေရးှင့် ြပန်လည်
ေနရာချထားေရးဝန်ကီးက ဘာေြပာသွားလဲ၊ စိုက်ပျ ိးေရး၊ ေမွးြမေရးှင့် ဆည်ေြမာင်းဝန်ကီး
က ဘာေြပာသွားလဲ၊ အြခားအဖွဲအစည်းေတွက ဘာေြပာသွားလဲ အကမ်းအားြဖင့် အကုန်ပါ
ပါတယ်။ အဲ့ဒီ report ကိုေတာ့ ြဖန် ေဝဖိုလိုပါတယ်။ အဲဒါကို လုပ်ပီးတဲ့ တစ်ချန်ိ တည်းမှာ
ခုနကန်ေတာ်ေြပာတဲ့အဖွဲေတွက

သူတိုလုပ်ေနတဲ့အခါကျေတာ့

ဒီစာအုပ်ကီး

ထွက်လာပါ

တယ်။


ကန်ေတာ့်အေနနဲ က ပထမဆုံးေြပာချင်တာကေတာ့ I appreciate very much. I would like
to deeply congratulate to all those who have prepared this particular document,
which serves some kind of reference document for the future plan of actions for all
the nutrition activities in our country. အလွန်အေရး ကီးပါတယ်။ ဒီ report ကီးကိုေတာ့
ကန်ေတာ် လူမေရးဝန်ကီးေတွကို ေသေသချာချာ ေလးဖတ်ေစချင်ပါတယ်။ ဆရာတို မဖတ်ုင
ိ ်
ရင်လည်း ဆရာတိုေအာက်မာှ ရှိတဲ့ဝန်ထမ်းေတွကို ဖတ်ြပပီး ရှင်းြပခိုင်းပါ၊ ဆရာတို workshop
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ေတွလုပ်ရင်လည်း ကန်ေတာ်ဗဟိုက လူေတွလတ်ေပးပါမယ်၊ ကေပါင်းစုံကပါေအာင် ေရး
ထားတဲ့ report ြဖစ်တဲ့အတွက် အလွန်ေကာင်းတဲ့ report ြဖစ်ပါတယ်။


တစ်ခုပဲရှိတယ် (2018 ကေန 2023) ဒီဟာကီးကဆွဲပီးပီ၊ ဒါေပမယ့် ကန်ေတာ်တို ြပည်သူ
ကျန်းမာေရးမှာ no plan of action is static, it is dynamic, depending on changing
epidemiological situation. We need to modify and fine-tune any planning
ဒါကိုလုပ်ရပါမယ်၊ ဒါကီးကို အေသေတာ့မမှတ်ဘူး၊ ဒါေပမယ့် this is the strong foundation
framework အပင်တစ်ခုရဲ ပင်စည်လိုပဲ။ ဒါကိုမူတည်ပီး ကန်ေတာ်တို အများကီးလုပ်ဖို
လိုပါတယ်။



ဒီထဲမာှ ပါတာေတွကို

တစ်ချဟာေတွ
ိ
ကျေတာ့

ကရင်ြပည်နယ်မှာ

နံပါတ်(၁)ဘာလုပ်မယ်။

ကရင်ြပည်နယ်က နံပါတ်(၁)က ကယားမှာ နံပါတ်(၃) ြဖစ်သွားမယ်၊ ကချင်ြပည်နယ်က နံပါတ်(၂)
ြဖစ်ရင်ြဖစ်မယ်၊ ရန်ကုန်က (၆)ြဖစ်ရင်ြဖစ်သွားမယ်၊ ဆရာတိုအေနနဲ ဆရာတို တိုင်းေဒသကီး/
ြပည်နယ်မှာရှိတဲ့ စိုက်ပျးေရး၊
ိ
ပညာေရး၊ ကျန်းမာေရး၊ လူမေရးအဖွဲအစည်းေတွ၊ INGO အကုန်
လုံး စဉ်းစားပီးေတာ့လုပပ
် ါ။ လုပ်တဲ့အခါမှာလည်း ကန်ေတာ့်အေနနဲ က I would like to
request UN agencies as well as INGOs to get involve in many of the activities,
meetings, workshops that will be conducted in respective states and regions
အဲဒါလုပေ
် စချင်ပါတယ်။ အကုန်ဖတ
ိ ်ပါ၊ သူတိုလာပီး သူတိုအြမင်ေတွ၊ အ ကံြပချက်ေတွကို
ေြပာမယ်။


အဲဒါမလုပ်ခင် လူမေရးဝန်ကီးများက ဘာလုပ်ရမလဲဆိုေတာ့ ဆရာတိရ
ု ဲ တိုင်းေဒသကီး/
ြပည်နယ်မှာ nutrition နဲ ပတ်သက်တဲ့ activity ကို mapping လုပ်ဖိုလိုပါတယ်။ ဘယ်အဖွဲ
အစည်းက

ဘာလုပ်လဲ၊

ဘယ်မိနယ်မာှ လုပ်ေနလဲ၊

ကျန်းမာေရးက

ဘာေတွလုပ်ေနလဲ၊

စိုက်ပျးေရးက
ိ
nutrition related activity ဘာလုပ်ေပးေနလဲ၊ ပညာေရးက ဘာလုပ်ေပးေနလဲ
ဆိုတာ mapping လုပ်ဖိုလိုပါတယ်။ ကန်ေတာ်ဒါေတွေြပာေနတာ ဒီဟာကီး တစ်ခုလုံးကို
ေရှသွားဖိုဆိုရင် လူမေရးဝန်ကီးများက အခရာြဖစ်ပီး ကန်ေတာ်တိုဗဟိုက ဒီေလာက်မဟုတ်ပါ
ဘူး။


ဗဟိုက technical inputs ေတွေပးမယ်၊ Guideline တို၊ SOP တိုေပးမယ်၊ အ ကံာဏ်ေတွ
ေပးပါမယ်၊

လူမေရးဝန်ကီးများအေနနဲ ကလည်း
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ဒီကိစမှာဆိုရင်ေတာ့

ကန်ေတာ့်ဆီကို

တိုက်ိုက်ေရးလိုရပါတယ်။ ကန်ေတာ့်ဆီကေနပီးေတာ့ သက်ဆိုင်ရာေတွကို response ြပန်လုပ်
ေပးပါမယ်၊

ဒါကီးထွက်လာတဲ့အခါ

ဒါကိုကည့်ြခင်းအားြဖင့်

all

inclusive,

all

are

responsible. It is nationally owned as well as respective states and regionally owned
ရှိရပါမယ်။ Sense of ownership မရှိရင် အလကားပါပဲ၊ Nutrition မေကာင်းရင် မေန က
ေြပာသလို stunting ပုညက်ြခင်းမြဖစ်ခင်မှာ ြဖစ်လာတာေတွက အေြခအေနဆိုးတဲ့အတွက်
သူ ရဲ brain development, cognitive development, organ development, immunity
level အကုန်လုံးကျမယ်၊ အရပ်ပုညက်ြခင်းအြဖစ် သူရဲေနာက်ကွယ်မှာ အများကီးခံလိုက်ရပီ၊
ဒီလိုမျးမြဖစ်
ိ
ေအာင်လုပ်ဖိုဆိုရင်

ကိုယ်ဝန်ေဆာင်

ကာလထဲကလုပ်ရမယ်၊

ဒီလိုလုပ်တာ

လူမဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ေရးှင့် ြပန်လည်ေနရာချထားေရးဝန်ကီးဌာနက အေရးကီးပါတယ်၊
ေငွေကးေထာက်ပံ့ေနတာလည်း ေတွရပါတယ်။ ဦးေှာက် (Brain) မှာဆိုရင် အာဟာရမြပည့်
တဲ့ကေလးရဲ brain နဲ ၊ အာဟာရြပည့်ဝတဲ့ကေလးရဲ brain နဲ က လုံးဝကွာသြဖင့် ေတာ်ေတာ်
ေကာက်စရာေကာင်းတာေကာင့်

အာဟာရြပည့်ဝဖိုက

ေမွးကင်းစကေလးအရယ်က

စပီး

အလွန်အေရးကီးပါတယ်။


ေနာက်တစ်ချက်က အိုင်အိုဒင်းဆားေတွအေကာင်းပါ၊ ကန်ေတာ်တိုဘာလုပ်ရမလဲဆိုေတာ့ အခု
ေရာင်းေနတဲ့ အချဆားေတွ
ိ
မာှ အိုင်အိုဒင်းလုံးဝမပါဘူး၊ ဒါကို FDA ကလည်း ဝင်စစ်ေတာ့မှာ
ြဖစ်ပီး တကယ်မပါရင် အေရးယူေဆာင်ရက်ရပါမှာြဖစ်ပါတယ်။ အခုအေြခအေန ဘယ်လိုရှိ
တယ်ဆိုတာကိုကည့် ပီး

ဝိုင်းဝန်းလုပ်ေဆာင်ရန်လိုပါတယ်။

အိုင်အိုဒင်းချတဲ
ိ ့ပီဆိုရင်

ာဏ်ရည်မမီတာအပါအဝင် ြပဿနာေတွအများကီးြဖစ်ပါမယ်။ ဒီေန အစည်းအေဝးပွဲကေတာ့
inception phase ေပါ့ေလ၊ ပထမှစ်မှာ ဘာေတွလုပ်မလဲဆိုတာ ဆရာတို ဝိုင်းဝန်းေဆွးေွး
မယ်၊ ဒီေန ေဆွးေွးတာကေတာ့ general ပါ၊ ဒါေပမယ့် ကိုယတ
့် ိုင်းေဒသကီး/ြပည်နယ်ေရာက်
တဲ့အခါမှာ ဆရာတိုနည်းနည်း modify လုပ်ချင်လုပ၊် fine-tune လုပ်ချင်လုပ်ပါ၊ ဒါအလွန်
အေရးကီးပါတယ်။


ကန်ေတာ်တိုအေနနဲ က ဒီဟာကီးကေတာ့ ေကာင်းလာပီ၊ ဒီအတိုင်း ကန်ေတာ်တိုလုပမ
် ယ်၊
ဒါေပမယ့် ကျန်းမာေရးှင့်အားကစားဝန်ကီးဌာနက nutrition ှီးွယ်တဲ့ activity ကို ယခု
ထက်ပိုမုအ
ိ ားြဖည့်ရပါမယ်၊ Systematically လုပ်ရမယ်၊ ဘာေတွလဲဆိုေတာ့ နံပါတ် (၁) EPI
ကာကွယ်ေဆးထိုးလုပ်ငန်း လုံးဝေကာင်းေအာင်လုပ်ရပါမယ်၊ EPI program manager ေတွကို
ေြပာရမယ်၊ ြပန်ပီးေတာ့ holistic review လုပ်ရမယ်၊ EPI မေကာင်းရင် ကေလးတစ်ေယာက်
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ဝက်သက်ေရာဂါြဖစ်သွားရင် nutrition ပါသွားပီ၊ pneumonia ြဖစ်ရင် သွားြပန်ပီ၊ ေရာဂါ
ြဖစ်လို အာဟာရချတဲ
ိ ့တာေတွြဖစ်လာမယ်၊ EPI program ဟာ လုံးဝေကာင်းရန်လိုပါတယ်။


အခုလည်း ဝက်သက်ေရာဂါေတွြဖစ်တဲ့အတွက် (၂၇)ရက်ေန ကစပီး ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး
မှာရှိတဲ့ ကေလး (၅)သိန်းေလာက်ကို (၉)လမှ (၅)ှစ်ရယ် ဝက်သက်ေရာဂါကာကွယ်ေဆး
တစ်ခါမှမထိုးထားရေသးတာေတွကို

တစ်ြပည်လုံးမှာ

အကုန်ထိုးဖိုလုပ်ေနပီ

ြဖစ်ပါတယ်။

နံပါတ်(၁) EPI program ကို ြမင့်ရမယ်၊ အာဟာရြပည့်ဝမကို ထိခိုက်ေစိုင်တာက ကေလးက
သန် ရှိတယ်၊ သူတိုစားတဲ့ဟာကို စုပ်ယ
ူ ိုင်ဖိုမေကာင်းေတာ့ဘူး စသြဖင့် မီးခိုးကက်ေလာက်
လိုက်သွားတာ၊ အဲဒီေတာ့ သန်ချေဆး တိုက်ေကးြခင်းကိုလည်း ေကျာင်းကျန်းမာေရး program
အကီးအကျယ်လုပေ
် နပီး တစ်ှစ်ကို (၂)ခါလုပ်ပါတယ်။ ဒါကို ေသေသချာချာအားထည့်ပီး
တိုက်တဲ့အခါမှာလည်း ေကျာင်းမှာဒီအတိုင်း

ေဆးေပးထားလိုမရတဲ့အတွက်

အဲဒါလည်း

အားြဖည့်ပီး လုပ်ေနပါတယ်။ ပိုပီးေတာ့ systematically လုပ်မယ်၊ အတိအကျ စာရင်းဇယား
လိုပါတယ်။


ဒီတိုင်းေဒသကီး/ြပည်နယ်မှာ၊ ေကျာင်းဘယ်ေလာက်မှာဆိုရင် ဘယ်ေကျာင်းမှာဘယ်ှစ်ေယာက်
တိုက်ခဲ့တယ်ဆိုတာ အကုန်လုံးအေရးကီးပါတယ်။ ကန်ေတာ်တိုပိုက်ဆံမရှိလို မလုပ်ိုင်တာပါ၊
ကျန်းမာေရးှင့်အားကစားဝန်ကီးဌာနရဲ တစ်ှစ် budget ဟာ 1 billion ေဒလာပဲရပီး
ဒီလိုအချန်ိ မှာ အဂလန်လိုိုင်ငံမျးမှ
ိ ာ သူတို budget က 180 billion ေပါင် ေလာက်ရပါတယ်။
အမှန်ေတာ့ သန်ချေဆးတိုက်ပီးရင် ဝမ်းေတွ ြပန်စစ်ရမှာြဖစ်ပီး ဒီေလာက်ထိေတာ့ မလုပ
် ိုင်
ပါဘူး။ ေဆးေသာက်တယ်ဆိုရင်ေတာ့ သန်က ကျမှာြဖစ်ပါတယ်။



ေနာက်တစ်ချက်ကေတာ့ ေရနဲ ပတ်ဝန်းကျင်သန် ရှင်းေရး၊ ဒါကို စည်ပင်တို၊ တိုင်းေဒသကီး/
ြပည်နယ်တိုက လုပရ
် မှာြဖစ်ပီး ေရနဲ ပတ်ဝန်းကျင်သန် ရှင်းေရး၊ တစ်ကိုယ်ရည်သန် ရှင်းေရး
မေကာင်းလိုရှိရင် ကေလးက ဝမ်းပျက်ဝမ်းေလာတာြဖစ်မယ်ဆိုရင် သူ ရဲ nutrition status
အကုန်ကျသွားမှာြဖစ်ပါတယ်။ ဒါေတွက ခဏခဏြဖစ်ေလြဖစ်ေလ ကေလးေတွရဲ nutrition က
သွားပီ။ ကန်ေတာ်ဆိုလိုတာက nutrition လုပ်ငန်းေတွ ဘယ်ေလာက်ေကာင်းေကာင်း ဒါေတွ
မလုပ်ဘူးဆိုရင် အိတ်ေပါက်နဲ ဖားေကာက်သလိုြဖစ်ေနမှာပါ။



ေနာက်တစ်ချက်က Antenatal Care ကိုယ်ဝန်ေဆာင်ေစာင့်ေရှာက်မ၊ (၈)ကိမ်ခံယူရပါမယ်၊
ဒါေတွကို တကယ့်တကယ်ကေတာ့

ပလပ်စတစ်ကဒ်ေလာင်းပီးေတာ့ ရှိသမ
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ေကျးလက်

ကျန်းမာေရးဌာနတိုင်း ေကျးလက်ကျန်းမာေရးဌာနတိုင်းမှာ ကပ်ကိုထားရမှာြဖစ်ပီး ကိုယ်ဝန်
ေဆာင်မခ
ိ င်ေတွ (၃)လအတွင်း ဘာေတွလုပထ
် ားလည်း အကုန်ေရးထားပါတယ်။ ေနာက်တစ်ခါ
ဒုတိယှင့်တတိယအကိမ် (၅)လှင့် (၆)လအတွင်း ဘာေတွလုပ်ထားလဲ
စတုတအ
 ကိမ်

ဘာေရးထားတယ်၊

ဒီေနရာမှာ

ကည့်တဲ့အခါမှာ

ေရးထားတယ်၊

ကန်ေတာ်ဘာသွားေတွ

လဲဆိုေတာ့ ဧရိယာအများကီးလုပ်ထားပီး ကျန်းမာေရးပညာေပးြခင်း ဒါေလးပဲေရးထားတယ်၊
လုံးဝမရပါဘူး။ ကျန်းမာေရးှင့်ပညာေရး ဘာေပးရမလဲ၊ အဲဒါကိုသပ်သပ် National Nutrition
Center ဒုတိယန်ကားေရးမှး(အမျးသားအာဟာရဖွ
ိ
ံဖိးေရးှင့်သုေတသန)တိုက develop
လုပ်ေပးပါ၊ ကိုယ်ဝန်ေဆာင်ေစာင့်ေရှာက်မလ
 ာခံယူတာနဲ သံဓါတ်အားနည်းရင် ဘာေတွဘာ
ေတွ ြဖစ်သွားိုင်တယ်၊ ဗီတာမင်-ဘီဝမ်း ချတဲ
ိ ့ရင် Beri Beri ြဖစ်မယ်၊ ချက်ချင်းေတာင်
cardiac arrest ြဖစ်ိုင်တယ်၊ ေသိုင်တယ်၊ ဒါမျးေတွ
ိ
ကို ပညာေပးရမှာြဖစ်ပါတယ်။


ဥပမာထားပါေတာ့
မဟုတ်ဘဲ

midwife

တစ်ေယာက်သည်

အတိအကျေြပာရန်လိုသလို

ပညာေပးမယ်ဆိုရင်

အကုန်ေြပာစရာမလိုပါဘူး။

ေပးချင်ရာေပးတာ

တကယ့်

key

and

essential information, nutrition နဲ ပတ်သက်ပီး ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုသာ အကုန်ေြပာရ
မှာြဖစ်ပါတယ်။ အများကီးမဟုတ်ပါဘူး (၄)ချက်ဆို (၄)ချက်၊ (၅)ချက်ဆို (၅)ချက် အဲဒါေတွကို
ကန်ေတာ်တို ြပန်လုပ်ရပါမယ်၊ တကယ့်တကယ် အဲဒီလိုကျန်းမာေရးပညာေပးေတွကို ုပြ် မင်
သံကားစက်နဲ ြပရပါမယ်။


ကန်ေတာ်တို budget က တစ်ှစ်ကို 1 billion ေဒလာပဲရပါတယ်။ ကန်ေတာ့်ကို 3 billion ကို
(၂)ှစ်ေလာက် ဆက်တိုက်ေပးလိုက် ဆရာတိုေတာင်းတာ အကုန်၊ လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်
ကီး ေတာင်းတာေတွေရာ၊ ဆရာတိုေတာင်းတာေတွေရာ အကုန်လုံး ြဖည့်ဆည်းေပးမှာြဖစ်ပါ
တယ်။ ဒါေပမယ့် အဲဒီအေြခအေန မေရာက်ေသးတဲ့အတွက် ရှိသမပိုက်ဆံကို ဘယ်လိအ
ု ကျးရှ
ိ ိ
စွာ သုံးမလဲဆိုတာ ကန်ေတာ်တို ေသေသချာချာလုပ်ေနပါတယ်။ ဝယ်ယူေရးမှာလည်း အကုန်
လုံး လုပ်ေနပါတယ်။ အခုလုပ်ေနတာ (၂)ှစ်ခွဲ (၃)ှစ်ေလာက်ပဲ ရှိတဲ့အခါကျေတာ့ ဒီှစ်
မှာေတာ့ ပထမ(၃)ှစ်လုပတ
် ့ဲ impact ေတွက စပီးေပလာပီြဖစ်ပါတယ်။ ဆက်ဆက်ပီး
လုပ်မယ်ဆိုရင်ေတာ့ အေြခအေနမဆိုးဘူးလို ထင်ပါတယ်။



ေနာက်တစ်ချက်ကေတာ့ ဒါတင်မကဘူး nutrition ေကာင်းဖိုနဲ ကျန်းမာေရးေကာင်းဖိုဆိုရင်
exercise is medicine လုပ်ေနပါတယ်။ ကိုယ်လက်လပ်ရှားမလည်း လုပ်ရပါမယ်၊ ဒီ nutrition
တင်မကဘူး exercise ပါ တွဲလုပ်ရပါမယ်၊ အဲဒါလည်း ကန်ေတာ် ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုေတာ့ 9th
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Health Promotion Conference သွားရပါတယ်၊ ပထမအကိမ်တုန်းက ကေနဒါိုင်ငံမှာ
လုပ်တယ်၊ အင်ဒိုနီးရှားိုင်ငံမှာ လုပတ
် ယ်၊ ထိုင်းိုင်ငံမှာ လုပ်တယ်၊ WHO မှာလုပ်တုန်းက
ေတာ်ေတာ်များများတက်ခဲ့ပီး

ေနာက်ဆုံး

ကန်ေတာ်ဝန်ကီးြဖစ်မှ

သွားတက်တာကေတာ့

Global Health Promotion Conference ရှန်ဟိုင်းမှာပါ၊ အဲဒီမှာကျန်တဲ့ ိုင်ငံေတွက ဘာေြပာ
လဲဆိုေတာ့ သူတိုလည်း exercise is medicine ကို လုပ်ေနကတယ်ဆိုတာ ေြပာပါတယ်။


ကန်ေတာ်တိုိုင်ငံမှာလည်း

ဒါမျးလု
ိ ပ်ဖိုလိုပါတယ်။

အားကစားှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာနက

လုပ်ေနပီး အမျးသမီ
ိ
းအားကစားအဖွဲချပ်က ေတာ်ေတာ် active ြဖစ်ပါတယ်။ အခုဆိုရင်
ဒုတိယဝန်ကီးက လုပေ
် နတာ ေတာ်ေတာ်ေအာင်ြမင်ပါတယ်။ လူမေရးဝန်ကီးများကလည်း
လုပ်ရင် ကန်ေတာ်တိုကို အကူအညီေတာင်းရင် တိုင်းေဒသကီး/ြပည်နယ် အားကစားန်ကား
ေရးမှးေတွနဲ

အားကစားမှးေတွရှိပါတယ်။

ဆက်ပီးလုပ်ေပးေစချင်ပါတယ်၊

ဒါကေတာ့

ကန်ေတာ်တို အပိုင်းပါ၊


ေနာက်တစ်ချက်ကေတာ့ population literacy တက်ဖိုက mobile tablet ေတွေပးပီးေတာ့
BHSP ေတွအကုန်လုပ်မယ်၊ ေကျာင်းေတွမှာလည်း ကန်ေတာ်တိုကဒါလုပ်ေပးရမယ်၊ ပညာေရး
ဝန်ကီးဌာနက nutrition နဲ ပတ်သက်လို ဘယ်ေလာက်အေရးကီးလဲ၊ ခင်ဗျားတို ကေလးေတွ
junk food ေတွစားရင်ဘာြဖစ်တယ်၊ အဲဒါေတွ ေြပာရပါမယ်၊ ြဖစ်ိုင်ရင်ေတာ့ ေကျာင်းမုန်
ေစျးတန်းေတွမှာ junk food မုန် ေတွကို ေရာင်းခွင့်မေပးဘူး၊ ဒါေတွက ကန်ေတာ်တိုေြပာလို
မရဘူး၊ ပညာေရးဝန်ကီးဌာနနဲ လူမေ
 ရးဝန်ကီးဌာနက လုပ်ေစချင်ပါတယ်။ စီးပွားေရးလည်း
ြဖစ်တဲ့အခါကျေတာ့ အဆင်ေြပရင်ေြပသလို လုပ်ေစချင်ပါတယ်။ junk food က အာဟာရ
မရှိဘူး ဗိုက်ြပည့်တယ် အဲဒါေလာက်ပဲ ရှိတယ်၊ အဲဒါေလးေတာ့ လုပ်ေစချင်ပါတယ်။



ေနာက်တစ်ခုက စိုက်ပျးေရး၊
ိ
ေမွးြမေရးှင့် ဆည်ေြမာင်းဝန်ကီးဌာနကလည်း အေရးကီး
ပါတယ်၊ သူတိုအေနနဲ က production ေကာင်းေအာင် affordability and availability of all
nutritious food ပဲ စားဖိုလည်း အကုန်လုပ်ေပးရမယ်၊ ပဲစားဖိုဆိုရင် စိုက်ပျးေရးဘက်
ိ
ကေနပီး
ေတာ့ ပဲအထွက်တိုးေအာင် ဘယ်လိုလုပ်ေပးရမလဲ၊ အထွက်တိုးမှ ေစျးကျမယ်၊ အထွက်န်း
နည်းလို ေစျးတက်ရင် ဘယ်သူမှမစားေတာ့ဘူး၊ အဲဒါလုပ်ေပးရပါမယ်၊ လူမေရးဝန်ကီးေတွကို
လည်း မေန က ကန်ေတာ်ေြပာပါတယ်၊ စိုက်ပျးေရး၊
ိ
ေမွးြမေရးှင့် ဆည်ေြမာင်းဝန်ကီးဌာနက
ဘာလုပ်ေနလဲဆိုရင် ချင်းြပည်နယ်ရဲ ေတာင်ပုင
ိ ်းရာသီဥတု၊ ေြမာက်ပိုင်းရာသီဥတု၊ တနသာရီ
ေတာင်ပိုင်း၊ ေြမာက်ပိုင်း၊ အလယ်ပိုင်းတိုမှာ ဘယ်လိုရာသီဥတုရှိတဲ့အတွက် ဘယ်လိုအပင်
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ေတွကိုစိုက်ရင်ရသလဲ၊ အပင်တစ်မျးစိ
ိ ုက်ရင် ဘာေတွ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ အဲဒါေတွကို အကုန်
ေပးရပါမယ်၊ စိုက်ပျ ိးေရး၊ ေမွးြမေရးှင့် ဆည်ေြမာင်းဝန်ကီးဌာနက အဲ့ဒီအပင်အကုန်လုံးကို
ေပးရမယ်၊ မေကွးတိုင်းေဒသကီးမှာဆိုရင် ဘယ်လိုဟာ မျ ိးကိုစိုက်ရမလဲ၊ မေကွးတိုင်းဟာ
ေရလည်းရှားတယ်၊ ေနလည်း အရမ်းပူတယ်ဆိုေတာ့ ဘယ်လို nutrition ြဖစ်မယ့်ဟာ စိုက်ရ
မလဲ၊ မေကွးမှာေတာ့ ကန်ေတာ်သိတာေတာ့ ေြမပဲ အများဆုံးထွက်ပါတယ်၊ ပဲလည်းထွက်
မှာပါ၊ အဲဒါကို စိုက်ပျးေရး၊
ိ
ေမွးြမေရးှင့် ဆည်ေြမာင်းဝန်ကီးဌာနက အ ကံာဏ်ေပးပါ၊
လူမေရးဝန်ကီးကိုလည်း အ ကံာဏ်ေပးပါ၊ တိုင်းေဒသကီး/ြပည်နယ်ရှိ စိုက်ပျးေရးဦးစီ
ိ
းဌာန
ှင့် လူမေရးဝန်ကီးများကလည်း လုပ်ေပးေစချင်ပါတယ်။


စီးပွားေရးကုန်သည်များဘက်ကလည်း

ကန်ေတာ်တိုလူေတွကို

အားြဖည့်ဆန်ေတွစားဖို

အားေပးရမယ်၊ အခုဆိုရင် ေတာ်ေတာ်ထုတ်ေနပါပီ။ ကန်ေတာ့်ဆီေတာင် နမူနာလာေပးထား
ပါေသးတယ်၊ အဲဒါေတွကိုပိုစားပါ ေစျးလည်းသိပ်မကီးပါဘူး။ လူတိုင်းစားိုင်ေအာင်လည်း
အားြဖည့်ဆန်ကို ဆန်အေကာင်းစားေတွလုပရ
် င် ေစျးကီးမယ်ဆိုရင် ေတာ်ုံတန်ုံ လူများမစား
ိုင်တဲ့အတွက် လူအများစားတဲ့ဆန်ေတွကိုပဲ အားြဖည့်ဆန်ကို လုပေ
် ပးေစချင်ပါတယ်။ အဲဒါမှ
လည်း သူတိုသည်အကုန်လုံး ဗီတာမင်ေတွ၊ သတဓာတ်ေတွပါတယ်၊ အာဟာရြပည့်ဝကမှာ
ြဖစ်ပါတယ်။


ေနာက်တစ်ခုကေတာ့

အေရးကီးဆုံးကေတာ့

သယံဇာတှင့်

သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်း

သိမ်းေရးဝန်ကီးဌာနကေနပီးေတာ့ ြပန်ပီးေတာ့ review လုပ်ေစချင်ပါတယ်။ ဆားေတွ ထုတ်
တဲ့၊ ေရာင်းတဲ့ ဆားေတွမှာ အိုင်အိုဒင်းဘယ်ေလာက်ပါသလဲ၊ အဲဒီမှာပညာလည်း ေပးရပါမယ်၊
ခင်ဗျားတို အိုင်အိုဒင်းဆားကိုေရာင်းတယ်ဆိုရင် ေနပူထဲမာှ မထားရဘူး၊ ဘူးဆိုရင် အဖုံးကိုဖွင့်
မထားရဘူး၊ အဖုံးဖွင့်ထားရင် ဘယ်ေလာက်ပဲဆားေတွမှာ အိုင်အိုဒင်းေတွထည့်ေပးေပးစားတဲ့
အခါ မပါေတာ့ပါဘူး၊ I would also like to particularly request UN agencies and INGOs,
what role you would like to play in all these activities mentioned in this booklet. I
have seen 24 activities. သူတိုအေနနဲ အဲဒါကိုလုပ်ေပးေစချင်ပါတယ်။


INGO ေတွ အကုန်လုံးစဉ်းစားပါ၊ သက်ဆိုင်ရာ UN agency, INGO ရဲ vision statement,
mission statement နဲ ကိုက်ညီတဲ့လုပ်ငန်းမှာ လုပ်ေစချင်ပါတယ်။ ဒီဟာေတွအကုန်လုပ်
ပီးရင် တိုင်းေဒသကီး/ြပည်နယ်လူမေရးဝန်ကီးများက ဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင် ဘယ် INGO/NGO
က

ဘာလုပ်သလဲ၊

ကျန်းမာေရးှင့်အားကစားဝန်ကီးဌာနက
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ဘာလုပ်သလဲ

အဲဒါေတွကို

monitoring လုပ်ေစချင်ပါတယ်။ monitoring မရှိဘဲနဲ ေတာ့ အလကားပါပဲ၊ monitoring
မှာလည်းလွယ်ေအာင် ကန်ေတာ်တိုဘက်က check-list နဲ လုပ်ေပးပါ၊ check-list ကိုယူပီး
လုပ်ရင် မပင်ပန်းဘဲ အေြဖကိုချက်ချင်းသိပါတယ်။


အဲဒီေတာ့ ဒီသိတဲ့ monitoring မှာ ပိုသိချင်ရင် survey မလုပ်နဲ ၊ Qualitative Research ြဖစ်တဲ့
key informant interview နဲ focus group discussion လုပ၊် အဲဒါေတွကို လုပ်ေစချင်ပါတယ်။
ဒီ plan of action ကို လုပ်ေနတဲ့အချန်ိ မှာ တစ်ချန်ိ တည်းမှာ ဘာလုပ်ရမလဲဆိုေတာ့
implementation research (IR) လုပ်ရမယ်၊ ကိုယ်လုပ်ေနတဲ့ administrative, OK လား၊
logistics OK လား၊ technically OK လား၊ management OK လားဆိုတာ IR လုပ်ပါ၊ IR
လုပ်ဖုအ
ိ တွက်လ ည်း ကန်ေတာ်တိုမာှ ပိုက်ဆံအကုန်ရှိပါတယ်။



ပထမဆုံးှစ် (၂၀၁၆-၂၀၁၇) ဘာေရးှစ်မှာ (1 billion) ကျပ် ကန်ေတာ်သုံးတယ်၊
ေနာက်တစ်ှစ်မှာ (1.5 billion)၊ (၆)လမှာ 500 million ကျပ်၊ ေနာက်ှစ်မှာ ကန်ေတာ်(3
billion) ကျပ်ေလာက်ချန်ထားပါမယ်၊ Implementation research အတွက် nutrition ပါ
အကုန်လုံးလုပ်မှာြဖစ်ပါတယ်။



အဲဒီေတာ့ ဒီမှာကည့်မယ်ဆိုရင်ဆရာတို တိုင်းေဒသကီး/ြပည်နယ်ေတွက တက်လာသူေတွက
ဒီ whole spectrum မှာဆရာတို ဘယ်လိုဟ ာမျးကိ
ိ ု သုေတသနလုပ်ချင်လဲ၊ အကီးအကျယ်
basic research လိုဟာမျးမဟု
ိ
တ်ဘဲ အသုံးချသုေတသန အဲဒါလုပ်ေပးပါ၊ လုပ်မယ်ဆိုရင်လည်း
ကန်ေတာ်တို ေဆးသုေတသနဦးစီးဌာနက လူေတွလာပီးေတာ့ ပံ့ပိုးပါမယ်၊ ဘာလုပ်ချင်တယ်
ဆိုတာ သူတိုလာလုပေ
် ပးမယ်၊ တစ်ခုပဲရှိတယ် ဆရာတို သည် Principle Investigator ဒါမှ ဒီ
research မှာ ဆရာလည်း ပိုင်ပါတယ်။ ကိုယ်တိုင် ပါဝင်မယ်၊ မဟုတ်ရင် ေဆးသုေတသနဦးစီး
ဌာနက လာလုပ်ေပး၊ ကုသေရးဦးစီးဌာနက လာလုပ်ေပးရင် ဆရာတိုက ေဘးေရာက်တဲ့ပုံစံမျးိ
ြဖစ်တဲ့အတွက် ဆရာတိုဦးေဆာင်ပီး လုပ်ေပးေစချင်ပါတယ်။



ြဖစ်ိုင်ရင်ေတာ့ ကန်ေတာ်လူမေရးဝန်ကီးများကိုလည်း Principle Investigator ေပးချင်ပါ
တယ်။ technical ကမ်းကျင်မကို ကုသေရးဦးစီးဌာန၊ ြပည်သူ ကျန်းမာေရးဦးစီးဌာန၊ ေဆးသု
ေတသနဦးစီးဌာန အကုန်လုံးကေပးပါမယ်၊ အဲဒီလိုလုပ်ေစချင်ပါတယ်။ IR ကိုလည်းလုပေ
် ပးပါ၊
IR လုပ်ေပးမှ ကန်ေတာ်တို မှားလား/မှန်လားအကုန်သိပီး ဆက်လက်လုပ်ဖုြိ ဖစ်မှာ ြဖစ်ပါ
တယ်။
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ဒီအစည်းအေဝးပွဲမှာ ကန်ေတာ့်အေနနဲ ကေတာ့ ဆရာတိုတိုင်းေဒသကီး/ြပည်နယ်မှာ ေကာ်မတီ
ေတွရှိပါတယ်။

လုပ်ငန်းေကာ်မတီ၊

ဘာေကာ်မတီဆိုတာ

ဆရာတိုဆက်လက်

ပီးလုပ်ပါ၊

ေနာက်တစ်ချက်ကေတာ့ ကန်ေတာ်တိုကျန်းမာေရးဘက်က ဘာပိုပီးအေရးကီးသလဲဆိုေတာ့
အာဟာရမြပည့်ဝမ၊ ဗီတာမင်ေတွ၊ သတဓာတ်ေတွချတဲ
ိ ့မေ
 တွရဲ ကနဦးလကဏာေတွသိဖိုပါ၊
ဘာြဖစ်ရင် ဘာလကဏာေတွြဖစ်မယ်ဆိုတာ သိဖိုလိုပါတယ်။


ဒါကန်ေတာ်တို တာဝန်ဆိုတဲ့အခါကျေတာ့ ကန်ေတာ်တို tablet ေတွေပးရပါတယ်။ midwife
ေတွ၊ ြပည်သူ ကျန်းမာေရးကီးကပ် (၁)၊ (၂) အကုန်လုံး၊ ကျန်းမာေရးမှး အကုန်လုံး၊ အမျးသမီ
ိ
း
ကျန်းမာေရး

ဆရာမအကုန်လုံးေပးတယ်၊

တိုင်းေဒသကီး/ြပည်နယ်(၇)ခု

အကုန်လုံးေပးပါ

တယ်။ ကျန်တာေတွကို ဆက်ေပးမယ်၊ (၁၂,၀၀၀) ေလာက်ြဖန် ပီးပီ၊ Gavi က ေပးတဲ့ ေနာက်ထပ်
(၁၄,၀၀၀) ရရင် ကျန်တ့ဲ တိုင်းေဒသကီး/ြပည်နယ်ေတွကို ဆက်လက်ြဖန် ေဝေပးမှာ ြဖစ်ပါ
တယ်။ အဲဒီ mobile tablet ေတွထဲမှာ ကျန်းမာေရး အသိပညာေတွ အကုန်ပါပါတယ်။ Station
officer ှင့် township officer အကုန်ေပးပါတယ်။


ေနာက်ထပ် ခုတင် (၅၀)ဆံ့၊ ခုတင် (၁၀၀)ဆံ့ ေဆးုံအုပ်ကီးေတွပါ အကုန်ေပးမှာ ြဖစ်ပီး
ေနာက်ပိုင်းဆိုရင် CME တို၊ CPD တို၊ စဉ်ဆက်မြပတ်ေဆးပညာသင်ကားတာတိုကို ဒီဟာနဲ ပဲ
electronically

နဲ သွားရေတာ့မယ်၊

သင်တန်းေတွေခပီး

မွမ်းမံေတွမေပးေတာ့ပါတယ်

အချန်ိ ေတွလည်းကုန်ပီး ေနာက်ှစ် (၄၀)၊ ှစ(် ၅၀) ေတာင်မပီးပါဘူး။ tablet ေတွေပးပီးရင်
စစ်တမ်းေကာက်ယူတာေတွကိုလည်း ဒါနဲ ပဲလုပ်ေတာ့မယ်၊ ေဆး လက်ကျန်စာရင်းလည်း ဒါနဲ ပဲ
လုပ်ေတာ့မယ်၊

ဥပမာထားပါေတာ့

ခလုပ်တစ်ချက်ှိပ်လိုက်တာနဲ

midwife

အကုန်လုံးကို

ေနေကာင်းလားေြပာချင်ရင်

အကုန်ေရာက်သွားပါမယ်၊ ကန်ေတာ်တိုဗဟိုက ေနပီးေတာ့

nutrition နဲ ပတ်သက်တာကို လုပ်ေပးမယ်၊ ဒီ tablet မှာပါတာဆိုရင် တကယ့်တကယ်
ကန်ေတာ်ကိုယ်တိုင် ဖတ်သင့်တာေတွပါတဲ့အတွက် အလွန်ေကာင်းပါတယ်။


ဒီမှာကန်ေတာ် တစ်ခေ
ု ြပာဖိုကျန်သွားတာက nutrition ကို တိုးတက်ဖုဆ
ိ ိုရင် မိခင်ရဲိုဦးရည်
ကို ကေလးကို တိုက်ကိုတိုက်ရပါမယ်၊ မိခင်ရဲိုဦးရည်ဟာ အေကာင်းဆုံးပါဘဲ၊ မိခင်ရဲိုဦးရည်
ဟာ

ဘယ်လိုအကျးရှ
ိ ိသလဲ၊

ကေလးဆိုရင်

ဘယ်လိုအကျးရှ
ိ ိသလဲ

အဲဒါေရးထားတာကို

ကန်ေတာ်တိုက facebook မှာတင်တဲ့အခါကျေတာ့ လူ (၂)သိန်းေလာက် ကည့်တာေတွရပီး
ကန်ေတာ်ကိုယ်တိုင်လည်း တစ်ခုပီးတစ်ခု ဘာတင်ဘာတင်နဲ edit လုပ်ပါတယ်၊ အေရးကီးလွန်း
ပါတယ်။
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စပ်ေဆးကိုလည်းတင်ပါတယ်၊ အြပည့်အစုံေရးပီး တင်တယ်၊ ေနာက်ပီးေတာ့ ေလြဖတ်ြခင်း
(stroke) ကလည်း (၁)ပတ်အတွင်းကို ကည့်သူ (၂)သိန်းေကျာ်ပါတယ်။ ေနာက်ဆုံး ဝက်သက်
ေရာဂါ

ကျန်းမာေရးပညာေပးကိုတင်တာ

(၂)သိန်းနီးပါးေလာက်ရှိသွားပီ၊

တစ်ခုပီးတစ်ခု

ကန်ေတာ်တင်ပါတယ်။ ဒီမှာလည်း nutrition နဲ ပတ်သက်တာကို လာမယ့်အပတ်ေတွမှာ
တင်ဖုိ

လုပထ
် ားပါတယ်။

ကန်ေတာ်ဘယ်လိုေရးသလဲဆိုေတာ့

ဒါကိုဆက်လက်ပီးေတာ့

အေကာင်းဆုံးလုပ်ေပးဖို ေြပာလိုပါတယ်။ ပိုလုပ်ေအာင်လို အဲဒါေလးေတွ စာေလးမှာထည့်ေပး
လိုက်ရင်

လူေတွအကုန်လုံးသိလာမှာေပါ့၊

အဲဒါအလွန်အေရးကီးပါတယ်။

အလားတူစွာပဲ

nutrition နဲ ပတ်သက်တာကို ဆက်လက်လုပဖ
် ို ရှိပါတယ်။


အဓိကကေတာ့ ဒီမှာထိုင်ေနတဲ့လူေတွ အကုန်လုံးက ဘယ်အပိုင်းကဘာလုပ်မလဲ စိုက်ပျးေရး
ိ
ဆိုရင်

ဘယ်အပိုင်းလုပ်မလဲ၊

ပညာေရးက

ဘယ်အပိုင်းလုပမ
် လဲ၊

လုပ်တဲ့အခါမှာလည်း

ကမ်းကျင်မပိုင်းဆိုင်ရာေတွကေတာ့ ကျန်းမာေရးှင့်အားကစားဝန်ကီးဌာနက ပံ့ပိုးေပးမှာြဖစ်
ပီး capacity building အကုန်လုံးလုပ်ေပးမှာ ြဖစ်ပါတယ်။


ေနာက်ဆုံးအေနနဲ

ကန်ေတာ်ေြပာချင်တာကေတာ့

ဘာပဲလုပ်လုပအ
် ေကာင်းဆုံးကေတာ့

ိုင်ငံေတာ်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂိလ်လည်း ေြပာထားပါတယ်၊ ကန်ေတာ်တိုရဲ မဟာဗျဟာများ၊
စီမံကိန်းများဟာ realistic ြဖစ်ရမယ်၊ doable ြဖစ်ရမယ်၊ လက်ေတွမှာ လုပ်ိုင်ရမယ်၊
ဘာလိုလဲဆိုေတာ့ ကန်ေတာ်တိုအေနနဲ အေကာင်းဆုံးေတွကို ေရးလိုရသလို ကမာမှာနံပါတ်
(၁) ြဖစ်တဲ့ဟာကို ေရးိုင်တဲ့ အရည်အချင်းရှိပါတယ်။ ဒါေပမယ့် ိုင်ငံမှာရှိတဲ့ ပိုက်ဆံ၊
လူအင်အား၊ အချန်ိ ၊ အေြခအေနေပမူတည်ပီး လုပ်မှရမှာြဖစ်တဲ့အတွက် ဆရာတိုဆက်လက်
ပီးေတာ့ ကိုယ့်တိုင်းေဒသကီး/ြပည်နယ်မာှ လုပ်တဲ့ လုပ်ငန်းများဟာ realistic လက်ေတွကျပီး
ေတာ့ ဒါေလးကိုလည်း ြဖစ်ေစချင်ပါတယ်။ အလွန်ခက်ခဲတဲ့ plan ေတွကိုလည်း မလုပ်ေစချင်
ပါဘူး။


နိဂုံးချပ်အေနနဲ ကန်ေတာ်တစ်ချက်ေြပာချင်တာက ဒီမှာလုပ်တုန်းက identify လုပ်ထားတဲ့
တိုင်းေဒသကီး/ြပည်နယ်ရှိပါတယ်။ ဒါေပမယ့် မေနက presentation ကို ဆရာတို ြပန်ကည့်ပါ၊
မေန က presentation ဟာ Nationwide micro-nutrients and food consumption survey
အဲဒီမှာ အစာစားသုံးမပုံစံေတွ အများကီးလုပ်လိုရပါတယ်။ အဲဒီရဲ input ေတွကို ဒီထဲမှာထပ်ပီး
ေတာ့ လုပ်လိုက်ရင် တိုင်းေဒသကီး/ြပည်နယ်ေတွ အစာစားသုံးမ ပုံစံေတွကိုသိမယ်၊ အဲဒါေလး
ကို နည်းနည်းြပန်ကည့်ပါ၊ အဲဒီမှာလည်း indicator ေတွ အများကီးရှိပါတယ်။ ကရင်ြပည်နယ်
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မှာဒီ indicator နည်းေနတယ်ဆိုရင် ဒါကို ဘယ်လိုလုပ်မလဲ၊ ကယားြပည်နယ်မှာ ဒါနည်းရင်
ဘာလုပ်မလဲဆိုေတာ့ တစ်ခုနဲ တစ်ခုက လုံးဝမတူိုင်ပါဘူး။


အဲဒီေတာ့ ကန်ေတာ် မေန ကပဲ ဒုတိယန်ကားေရးမှး(အာဟာရဖွံဖိးေရးှင့်သုေတသန)ကို
ေြပာပါတယ်၊ မေန ကြပတဲ့ slide တစ်ခုချင်း တစ်ခုချင်းမှာ key inference ဒါဘာြပတာလဲ
အဲဒါေလးေတွေရးေပးမယ်၊ ေရးပီးေတာ့ electronically လူမေရးဝန်ကီးေတွ အကုန်လုံးကို
ပိုေပးမယ်ဆိုတာ ေြပာကားရင်းနဲ နိဂုံးချပ်လိုက်ပါတယ်။

အခမ်းအနားသို တက်ေရာက်သူများစာရင်း - ကျန်းမာေရးှင့်အားကစားဝန်ကီးဌာနမှ ဒုတိယဝန်ကီး
- ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီဝင် တိုင်းေဒသကီး/ြပည်နယ်အစိုးရအဖွဲများမှ လူမေရးဝန်ကီးများ
- ကျန်းမာေရးှင့်အားကစားဝန်ကီးဌာနမှ၊ အမဲတမ်းအတွင်းဝန်များ၊ န်ကားေရးမှးချပ်
များ၊ ပါေမာကချပ်များှင့် ဒုတိယန်ကားေရးမှးချပ်များ
- တိုင်းေဒသကီး/ြပည်နယ်မှ အရာရှိကီးများ
- UN အဖွဲအစည်းများ
- INGO/ Local NGO များမှ ကိုယ်စားလှယ်များ။
(ဤမိန ်ခွန်းသည် ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး၏ လက်ေရးမူမှ ြပန်လည်ိုက်ိပ
ှ ်ထားြခင်း ြဖစ်ပါသည်။)
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